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Maniefestacja

sobota 10.10.2015 godz 14:00
Pałac Prezydencki, Warszawa
Szanowni Państwo Frankowicze
Macie okazję poprzeć nasze wspólne działania przeciwko
postępowaniu banków w kwestii kredytów pseudofrankowych
oraz bezradności naszego państwa w tej materii.
Obecność na manifestacji powinna być Naszą powinnością.Jeżeli
ktoś nie da rady dojechać – organizujcie lokalne pikiety poparcia
dla naszej akcji , powiadomcie media.Teraz mamy cokolwiek do
ugrania w naszej sprawie ,po wyborach będzie
pozamiatane,jeżeli nic nie zrobimy teraz.
Poniżej znajdują się nasze postulaty,które proponuję
abyście niezwłocznie wysłali WASZYM kandydatom na
posłów i senatorów, żądając jednoznacznej ich
wypowiedzi w kwestii ustawowego przewalutowania
złodziejskich kredytów. Opcja polityczna nie ma
znaczenia .
Jeżeli ich odpowiedź w formie deklaracji nie będzie Was satysfakcjonowała ,lub nie otrzymacie ich odpowiedzi –
TO NA NICH PO PROSTU NIE GŁOSUJCIE. Odpowiedzi kandydatów na posłów i senatorów ,jeżeli się pojawią
,proszę przesłać na moje e-mail wskazany niżej – rozkolportujemy je , a po wyborach będziemy mieli materiał do
egzekwowania ich zobowiązań , skończmy z pustymi obietnicami na gębę ,żądajmy faktów i działań z ich
strony. Na naszą manifestację zapraszamy wszystkich kandydatów na posłów i senatorów którzy mają coś do
powiedzenia w naszej sprawie.
Na manifestacji opublikujemy nasze zdanie i omówimy postęp prac w sprawie obietnicy wyborczej Pana
Prezydenta Andrzeja Dudy na temat ustawowego przewalutowania kredytów po kursie z dnia podpisania umowy
kredytowej – osoby odpowiedzialne Maciej Pawlicki i Mariusz Zając SBB.
Kontakt w tej sprawie:
Andrzej Zalewski
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Ruch Obywatelski Frankowcy PL
tel +48 730 342 983
email frankowcy@gmail.com
lub andrzej.j.zalewski@gmail.com
manifestacja

Do SZEFÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH PRZEWODNICZĄCYCH KLUBÓW PARLAMENTARNYCH Do
wiadomości PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Szanowni Państwo,
Zwracamy się do Was z prośbą o formalne wsparcie naszych postulatów dotyczących rozwiązania problemów
spowodowanych nieuczciwymi oraz sprzecznymi z prawem praktykami niektórych banków działających na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sektor ﬁnansowy w ostatnich latach wielokrotnie nadużył pozycjisiły w stosunku
do swoich klientów. Afery z polisolokatami, opcjami walutowymi czy kredytami pseudowalutowymi
(wypłaconymi w złotych polskich) dowodzą, iż obecny stan prawny zawiera luki pozwalające na niczym
nieograniczoną maksymalizację zysku bankierów kosztem ich klientów – obywateli Rzeczpospolitej, którzy
powinni przecież pozostawać pod skuteczną opieką ich państwa.
Produkty oferowane klientom zawierały szereg klauzul niedozwolonych oraz przerzucały całkowite ryzyko na
klienta, wielokrotnie wprowadzając go w błąd (w sprawie stopnia ryzyka, kursu, ubezpieczeń etc.). W wielu
krajach problemy te zostały dawno dostrzeżone i kontrolne organy państw ukarały banki za manipulacje
kursowe oraz skutecznie zakazały im takich działań.
Polskie organy władzy i nadzoru nie zareagowały we właściwy sposób. W radzie ustalającej stawkę kursu WIBOR
są te same banki, które mają w swym portfelu najwięcej kredytów „walutowych” czyli toksycznych: Są to:
Millenium (39% portfela kredytowego), mBank (30%), Getin-Noble (27%), PKO BP (16%) BZ WBK (14%). Mamy
prawo sądzić, że ich zarządy pozostają w zasadniczym konﬂikcie interesów w tej sprawie. Tak naprawdę afera
toksycznych kredytów dotyczy właśnie tych pięciu banków, to one posiadają ok. 80% owych toksycznych
produktów, które sprzedano Polakom jako „kredyty walutowe”. Poziom stawki WIBOR w latach 2007-2008,
doprowadził do tego, iż wiele osób posiadało zdolność kredytową tylko dla kredytu pseudowalutowego. Banki
mają więc wpływ na wysokość raty poprzez manipulację pseudo rynkowymi wskaźnikami. Komisja Nadzoru
Finansowego w żaden sposób nie zareagowała na takie działania sektora bankowego, a niektóre jej działania
można nawet nazwać ochroną tych nagannych praktyk.
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Państwo nie zdało również egzaminu w sprawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Przepis funkcjonujący
kilkanaście lat sprawia, że to bankierzy są sędziami we własnej sprawie. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie
powstrzymał dalszego wystawiania BTE przez banki. Przez wątpliwości interpretacyjne BTE jest ciągle
zatwierdzany przez sądy. Prace nad likwidacją BTE w obecnej kadencji Sejmu są prowadzone w sposób jasno
pokazujący, iż część posłów o wiele bardziej przejmuje się wielomiliardowymi zyskami bankierów niż
niekonstytucyjnym, bezprawnym wywłaszczaniem z majątku Polaków.
Prosimy Państwa o poparcie naszych postulatów:
Likwidacja BTE i wstrzymanie procedur już wszczętych.
Wstrzymanie egzekucji komorniczych prowadzonych w oparciu oBTE.
Zwrot 100% wkładu ﬁnansowego klientom posiadającym polisolokaty.
Odwalutowanie kredytów pseudo walutowych po kursie z dnia jego wypłaty i wykonywania umowy tak,
jakby był on od początku kredytem złotówkowym.
Skuteczne, administracyjne Usuniecie wszystkich klauzul niedozwolonych ze wszystkich umów i zwrot
kwot pobranych w oparciu o stosowanie tych klauzul.
Ograniczenie zabezpieczeni kredytu do wartości kredytowanej zakupem nieruchomości.
Zatrzymanie omijania prawa i trwanie praktyk lichwiarskich.
Reforma organów administracji państwowej (KNF, UOKiK) zapewniająca ich skuteczne działanie dające
klientom ochronę przed nieuczciwymi praktykami instytucji

Ponieważ do wyborów parlamentarnych pozostało już tylko kilkanaście dni, prosimy o możliwie szybkie
ustosunkowanie się do naszych postulatów, byśmy mogli poinformować Wyborców, jakie jest Państwa
stanowisko w tych kwestiach, by mogli dokonać świadomego wyboru.
Z wyrazami szacunku

Ruch Obywatelski Frankowcy PL Andrzej Zalewski
Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu
Stowarzyszenie Bezpieczni Razem

© narodowikonserwatysci.pl Polska Akcja Narodowo - Konserwatywna "Ojczyzna"
III OGÓLNOPOLSKA MANIFESTACJA FRANKOWCÓW | 3

